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CZI-ONKoW RODZINNDGO OGRODU DZIAI,KOWEGO
,,SI-ONECZNY STOK" W SUCTIYM LESIE

w sprawie meldowania na pobyt staty na tcrenach Rodzinnych Ogrod6w
DzialkowYch.

Walne Zebrame Sprawozdawcze czlonkow Polskiego Zwiq.zku Dzialkowc6w
uZltkownrk6w dziaiek w Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowyrn ,,Sloneczny Stok"
w Such)'rn l-esie zwraca sip do Pana Wojewody Wielkopolskiego o serdecme
i rozumle zajgcie sig problemem zamieszkiwania na og6clkach dzialkowych
i tam zameldowpvania.

Mechaniczna interpretacja prawa meldunkowego co do tzw. rejestracji miejsca
pobltu obywatela doprowadza do tego , ze zaflqdy ogrod6w nie maj q zadnej w tym
wzglpdzie jurysdykcji. Meldowanie odby'va sig caikowicie poza wtadzamr
Polskiego Zwi4zku Dzialkowcou. klore rzekomo nie sq sronq postqpowania
w sprawie na gruncie powierzonym mu w wieczyste u{tkowanie W skralnym
przlpaclku moZe dojSc do tego, ze poszczeg6hy dziz/rkowtcz po np tygodniowej
nieobecnoSci moZe spotkad na swojej dzialce lega.lnie zameldowanego lokatora'

Organ meldunkowy dokonuj4c rejestracji rniejsca pobltu nre zwraca uwagr' czy
lokal nadaje sip do dfugotrwalego przebl"wania w nim ludzi Podobno nte must
Istotnie Prawo meldunkowe powiada jedyrie o koniecmo5ci posiadania

oke6lonego adresu. Bardzo to wygodna syh-racja pozwalajqca zmniejszyd iloSc
statystycznych bezdomnych. Niewazny jest przy tym stan instalacji elektrycmej,
stan zabezpieczenia pozarowego, spos6b gomadzenia odpadkow i iciekdw Za to

wszystko: rozjeZ lone drogi, sterty Smieci, dziurawe szamba, nietermmowe
oplaty, ponoszq odpowiedzialnoSi materialnq rzetelni dzia&owcy.



W tej sltuacji kuriozalne lest powotywanie si9 uz9dnk6w Pana Wojewody na .
t<onstyt.riyjne prawo ob1'rvatela do wyboru miejsca zarnieszkania Jezeli rzeczyrviScie

istnieje nasze i-wasze pra\{o, to byc moze nalezy poczynii koki do ujednolicenia jego

interjretacji. Nie od rieczy bgdzie tu przypomniei, ze to Panstwo jest dla obywatel4

a u Pana Wojeworly zajmuje sig tymi sprawami Wydzial (nomen omen) Spraw

Obvwatelskich.
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otlzymuJq:
- adresal,
- OZ PZD Poznan,ul. Langiewicza 23 do wiadomolci,
- Kralowa Rada PZD, Warszd\ra, Bobrott'iecka l, do widdomoici,
- a,/ct.
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